
 2019/10/17  ولغاية 2019/10/13 من للفترة االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق العام 

نسبه التغيراالغالق السابقاالغالق الحالي

486.26481.071.08المؤشر العام

عدد العقود(مليون)عدد االسهم (مليون)حجم التداول 

1964.03173.62222ملخص السوق 

صافي االستثمار(مليون)البيع (مليون)الشراء

208.0107.3100.7التداول االجنبي

المنخفضه المرتفعهالمجموع

361611الشركات المتداوله

القياسي الرقمالعقود(مليون) االسهم(مليون) الحجماليوم

508.2764.3593484.58االحد

231.4306.1375486.72االثنين

499965.1472487.54الثالثاء

493.2876.6421488.42األربعاء

232.5261.6361486.26الخميس

1,964.03,173.62222المجموع

جدول  حركة التداول اليومية 
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ملخص السوق

(مليون)الحجم  (مليون)االسهم  الرقم القياسي



 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

السابق

(دينار) 

 سعر

 االغالق

الحالي

(دينار)

 التغيير

(%)

ديناردينارديناردينار

المصرف المتحد 

لالستثمار
BUND0.0500.06020.0المصرف االهلي العراقيBNOI0.6200.600-3.2

SMOF14.35014.000-2.4الموصل لمدن االلعابBMFI0.1300.15015.4مصرف الموصل

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.2600.29011.5

المعمورة لالستثمارات 

العقارية
SMRI1.7401.700-2.3

HBAY61.00068.00011.5فندق بابل
المدينة السياحية في سد 

الموصل
HTVM4.9904.900-1.8

الصناعات الكيمياوية 

والبالستيكية
INCP0.8200.91011.0بغداد العراق للنقل العامSBPT21.35021.000-1.6

التداول حجم حسب نشاطاً االكثر الشركاتالمتداوله االسهم عدد حسب نشاطاً االكثر الشركات

الشركه اسم
 رمز

الشركه

 سعر

االغالق

(دينار)

 االسهم عدد

المتداوله

(مليون)

 النسبه

 الكلي الى

(%)

الشركه اسم
 رمز

الشركه

 سعر

االغالق

(دينار)

 حجم

التداول

(مليون)

 النسبه

الكلي الى

(%)

(%)دينار(%)سهم مليوندينار

IBSD3.350262.113.3بغداد للمشروبات الغازيةBBOB0.490664.220.9مصرف بغداد

AISP5.900252.912.9العراقية النتاج البذورBGUC0.150427.113.5مصرف الخليج التجاري

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.490397.812.5

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.660207.310.6

مصرف االستثمار 

العراقي
BIBI0.290354.611.2مصرف بغدادBBOB0.490206.210.5

مصرف المنصور 

لالستثمار
BMNS0.660318.210.0

المصرف التجاري 

العراقي
BCOI0.490193.59.9

باالسعار انخفاضاً االكثر الشركاتباالسعار ارتفاعاً االكثر الشركات

الشركه اسم الشركه اسم

2019/10/17ولغايه 2019/13حركه تداول االسهم في سوق العراق لالوراق الماليه للفترة من  



الشركه رمزالشركه اسمت

 االغالق سعر

  السابق

(دينار)

 االغالق سعر

(دينار) الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

BCOI0.4800.4902.1397.8193.51971225000.159المصرف التجاري العراقي1

BBOB0.3100.3100.0664.2206.2103775000.2657مصرف بغداد 2

BIIB0.3900.3900.08.33.213975000.003المصرف العراقي االسالمي 3

BIME0.1000.1000.0313.031.487250000.1252مصرف الشرق االوسط لالستثمار4

BIBI0.2600.29011.5354.6102.8135725000.142مصرف االستثمار العراقي 5

BNOI0.6200.600-3.240.124.3251500000.0160المصرف االهلي العراقي 6

BSUC0.5100.5100.024.012.261275000.010مصرف سومر التجاري7

BGUC0.1500.1500.0427.163.891450000.1424مصرف الخليج التجاري 8

BMFI0.1300.15015.4201.629.735378750.080مصرف الموصل 9

BASH0.2200.2304.513.63.110575000.0054مصرف اشور الدولي10

BMNS0.6700.660-1.5318.2207.31221650000.127مصرف المنصور لالستثمار11

BUND0.0500.06020.05.10.320180000.0017المصرف المتحد لالستثمار12

BELF0.1800.1800.01.70.34450000.001مصرف ايالف االسالمي13

2,769.0878.0848.01,040,875.0

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

NAME0.4700.4700.026.612.64317950.697االمين للتأمين1

NGIR0.6500.640-1.50.30.2112800.0150الخليج للتأمين واعادة التأمين2

26.912.844.03,074.9

2019/10/17   -   2019/10/13حركة تداول االسهم في سوق العراق لالوراق المالية للفترة من 

المجموع

المجموع



الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

SKTA3.6203.6500.82.48.6936500.235مدينة العاب الكرخ السياحية1

SMOF14.35014.000-2.40.33.85112000.0338الموصل لمدن االلعاب2

SMRI1.7401.700-2.317.730.427387260.078المعمورة لالستثمارات العقارية3

SBPT21.35021.000-1.62.143.996210000.2076بغداد العراق للنقل العام4

22.486.713753,576.0

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

IMAP0.9100.9504.443.340.63461460.669المنصور للصناعات الدوائية1

IMOS5.3505.7006.50.95.01457000.0912الخياطة الحديثة2

IITC8.3008.3000.00.43.71741500.089العراقية للسجاد والمفروشات3

IBPM1.8001.8000.01.22.1419440.1095بغداد لصناعة مواد التغليف4

IBSD3.3803.350-0.976.8262.12315940660.043بغداد للمشروبات الغازية 5

IIDP1.1001.1302.718.420.348194930.1068العراقية لتصنيع وتسويق التمور6

INCP0.8200.91011.0131.0115.2105138200.862الصناعات الكيمياوية والبالستيكية7

IKLV1.4201.4300.711.816.93384940.1990الكندي النتاج اللقاحات البيطرية8

IMIB2.2802.250-1.313.731.396112500.273الصناعات المعدنية والدراجات9

IRMC11.00011.2001.80.00.38178420.0017انتاج االلبسة الجاهزة10

297.5497.7590.0682,903.6

المجموع

المجموع



الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

HBAY61.00068.00011.52.2142.51381360000.111فندق بابل1

HBAG8.2508.5003.01.08.314326740.0254فندق بغداد2

HNTI8.7508.8000.60.54.76550260.008الوطنية لالستثمارات السياحية 3

HTVM4.9904.900-1.80.00.1211760.0106المدينة السياحية في سد الموصل4

3.7155.6160.0224,876.4

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

AISP5.7505.9002.642.5252.9347619500.404العراقية النتاج البذور1

AIPM4.6004.550-1.13.717.041227500.074العراقية النتاج وتسويق اللحوم 2

46.2269.9388.084,700.0

الشركه رمزالشركه اسمت
 االغالق سعر

(دينار)السابق

 االغالق سعر

(دينار)الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

(دينار مليون)
العقود عدد

السوقية القيمة

(دينار مليون)

الدوران معدل

(%)

TASC8.1708.050-1.57.863.35524955000.0025اسيا سيل1

7.863.3552495500

3173.61964.022224585506

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع



2019/10/17  ولغاية 2019/10/13 من للفترة (الثاني السوق )  االسهم تداول حركه عن االسبوعيه النشرة

ملخص السوق الثاني

 عدد

االسهم

 مليون)

(سهم

 حجم

التداول

 مليون)

(دينار

العقود

1783.81834.9321ملخص السوق 

صافي االستثمارالبيع الشراء

18.60-260.1278.7تداول االجنبي

المستقرهالمنخفضه المرتفعه

414الشركات المتداوله

الشركه اسمت
 رمز

الشركه

 سعر

 االغالق

  السابق

 سعر

 االغالق

 الحالي

التغير نسبه

(%)

 االسهم عدد

المتداوله

(سهم مليون)

التداول حجم

 مليون)

(دينار

 عدد

العقود

 القيمة

السوقية

 مليون)

الدوران معدل

(%)

BINT1.0001.0000.01515.01515.0111000001.5150المصرف الدولي االسالمي1
BROI0.4000.4000.024.09.6151000000.010مصرف االئتمان العراقي2
BLAD0.3500.110-68.672.310.041275000.0289مصرف العطاء االسالمي3

VAMF0.6000.84040.03.983.36118400.398االمين لالستثمار المالي 4

IHFI1.3101.50014.52.353.41824900.141الوطنية لصناعة االثاث المنزلي 5

TZNI2.6002.6000.0100261.0018447574350.005487الخاتم لالتصاالت6

NAHF0.3200.44037.565.623.533211002.623االهلية للتامين7

IMCI51.00056.10010.00.13749.078100980.0764الصنائع الكيماوية8

IKHC1.4801.4800.00.010.01114800.001طريق الخازر  المواد االنشائية9

1,783.81,834.9321 المجموع الكلي



 القطاعات حسب مقسمه  (بيع-  شراء ) العراقيين لغير التداول حركه

القطاع

 االسهم عدد

الكلي

(سهم مليون)

 التداول حجم

الكلي

(دينار مليون)

 العقود عدد

الكلي

(بيع)(شراء)عقد(بيع)(شراء)(بيع)(شراء)(بيع)(شراء)(بيع)(شراء)سهم مليون(بيع)(شراء)

202.992.72769.07.33.375.825.0878.08.632.8544308485.193.54المصرفي

______44____________12.8____________26.9______التامين

______137____________86.7____________22.4______خدمات

38.4915.8297.512.95.3132.1950.9497.726.5610.24794159013.396.95الصناعي

______160____________155.6____________3.7______الفنادق

1.55___6388___1.36___3.7269.9___1.7___0.846.2___الزراعي

36.36___2055___43.68___27.763.3___43.5___3.47.8___االتصاالت

241.4112.763173.6208.0107.31964.0123972222اجملموع

____

_____

___

في حالة وجود اختالف بين هذه النشرة والنشرة التي يصدرها السوق قد تكون بسبب قيام السوق بتعديل بعض العقود على بعض جلسات االسبوع 

العراقين التداوللغير حجم

(دينار مليون)

 لغير المتداوله االسهم عدد

العراقين

(سهم مليون)

 لغير العقود عدد

العراقين




 الكلي الى النسبه

(%)




 الكلي الى النسبه

(%)

(%) الكلي الى النسبه
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(بيع-شراء )لغير العراقيين 

(شراء)غير العراقيين (بيع)غير العراقيين صافي االستثمار

البحوث والدراسات / اعدد


